MAGYARSÁG
A TÖRTÉNELMI STÍLUSOKBAN
ÍRTA GROH ISTVÁN
mikor a szecesszionistának
mondott reformmozgalom
az anyagszerűség jelszavával a puritanizmus felé
fordult s végre is csupasz
geometriai formák alakultak ki a bútoriparban, mint
állítólag a legszebbek és
leganyagszerűbbek, mindenki tisztában volt
vele, hogy a visszahatásnak be kell következnie és a csupasz felületek majd megélénkülnek, a konturformák majd gazdagabbakká válnak, visszatérnek a száműzött
párkányok és visszanyeri régi jussát a
faragás is, amit szigorú cikkektől kísérve
küldtek számkivetésbe a modernisták. De
hogy ez a visszahatás a történelmi stílusformáknak reneszansza lesz, azt igazán
nem sejtettük volna.
De az új mozgalom itt van, a históriai
stílusú bútorok készülnek egyre-másra, az
iparművész tervezők, akiktől eddig mindenáron való ötleteket vártunk, most komoly
tudósokká válnak lassan, akik elmélyednek egy-egy históriai stílus szellemében
és archeológiai ismereteiket juttatják kifejezésre egy-egy új alkotásban. Megelevenedett
a szobrászok, fafaragók hada is és az
iskolák sietve térnek vissza a históriai
formák tanításához.
Az ily mozgalom persze keresztül gázol
az egyéniség, magyarság jelszavain és ha
az óvatosabbak, a tisztánlátók nem állják
útját, puszta másolássá válik az ipari
művészkedés. Meg kell gondolnunk, hogy
mit tegyünk. Egyesek és társulatok elmélkedjenek a módok felett, amelyek ezt az
áramlatot szabályozzák és megvédik benne
az artisztikumot.
Azt tartom, bizonyos megoldás önmagától
létre fog jönni, az archeológia elfogja veszíteni mindenhatóságát és meghátrál az új
felé törekvő, alkotó kedv elől. Maga a
műipari gyakorlat módosítani fog lassan a
históriai formákon s amint száz esztendővel
ezelőtt az empire izlés fejedelmi előkelőségű
formáiból kialakult a polgári lakások biedermeier-művészete, úgy nálunk is be kell állnia
valami csöndes elváltozásnak.
Ezt a csendes forradalmat kell kihasz-

nálnunk a magunk számára oly módon,
hogy a históriai formákba bevisszük a
magunk nemzeti
provincializmusát.
Hisz ez ment végbe a múltban is.
A reneszánsz országonként nemzeti arculatot öltött. A mi barokkunk a mi copf
stílusunk se egyezett teljesen a külföldivel.
Főképp Erdély volt az, amely megőrizte
egyéniségét. Két kicsiny könyv maradt ránk,
amelyikben tükrét látjuk a XVII. század
vége és a következő század eleje lelki
világának, kúriáinak, berendezéseinek, szokásainak. Az egyiknek címe latin, de
csak címe ;ez Apor munkája : Metamorphosis Transylvania. A másik Bethlen Kata
könyve: Eletének maga által való leírása.
Ezt a két könyvet ajánlom históriai stílusban tervező iparművészeink számára.
Ha pedig elolvasták őket és elteltek velük,
gondolkozzanak, nem lehetne-e megvalósítani azt az elmúlt világot. Úgy gondolom,
hogy ne utánozzuk a külföldi formákat,
hanem terjesszük ki figyelmünket azokra
az ábrázolatokra, amit könyvtárak és gyűjtemények őriztek meg számunkra, tanulmányozzuk a régi magyar bútort és teremtsünk öntudatosan ugyanolyan interieuröket.
Ha elmélyednek tervezőink az erdélyi
reneszánsz formáiba és terveznek egy
Bethlen Gábor szobát bizony lesznek
megrendelők, akik megbecsülik ezt. És
adjunk a magyaros históriai formáknak
magyar nevet. Én csak kettőt javaslok itt:
nevezzük XIV. Lajos stílusának magyar
változatát II. Rákóczi Ferenc stílusának
és XV. Lajos stílusát Eszterházy stílusnak.
A többi stílusra találjon ki más alkalmatos elnevezést.
Megvagyok róla győződve,
hogyha
sikerrel keressük mi volt a mienk a multban, megkapjuk mi lesz mienk a jövőben.
Elvégre is a magyarosság nem bizonyos
formák kizárólagos utánzásától függ. Állandó
belső érzés, énünk része, aminek meg kell
nyilatkoznia akármihez nyulunk, legyen az
zenélőszerszám, rajztábla, vagy gyalupad.
Mindezekre egy beszélgetés vezetett rá,
amit Pékár államtitkárunkkal folytattam. Én
már híve lettem az ő gondolatainak, most
igyekszem hívévé tenni másokat is.
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SZAKIRODALOM
IPARMŰVÉSZETI

ÉVKÖNYV

Cblyóiratunk
megvékonyodott
számaiban
egyre
ritkábbá válik a képanyag. Míg azelőtt, a béke
boldog éveiben alig győztük beleszorítani a Magyar
Iparművészet egy-egy számába az aktuális termelés,
a múlt, vagy a népművészet
kincsesbányájának
anyagát s egy-egy különleges számunk,
mint a
milanói kiállítást ismertető, a francia
iparművészetet, a svédeket, finneket, a
színházművészetet,
a temető művészetet stb. bemutató füzeteink
messze
földön is megbámultak
voltak, addig a háborús
leromlással együttsorvadó
lapunk egyre
kevesebb
bemutatóra kénytelen szorítkozni. Oka ennek nemcsak a hazai termelés megfogyatkozása,
de a mostoha pénzviszonyok,
a papiros, klisék, a technikai
előállítás nagy drágulása is, melyek a legdacosabb
akaratot is gúzsba kötik. S nemcsak a kép kevesebb ez okból, de a szöveg is egyre ritkábban jut
szóhoz, csak pár vékonyka füzet az, mely a Magyar
Iparművészet
közönségéhez,
társulatunk
tagjaihoz
eljut az év folyamán.
Az Iparművészeti
Társulat igazgatósága
most
egy olyan elhatározással
lepi meg az olvasókat,
mely ennek a nagy hiányosságnak
orvoslására
lesz alkalmas. Az imént említett hiányok
megérlelték igazgatóságunkban
azt a tervet, hogy a
most megindult évfolyam végén egy
Iparművészeti
Évkönyvet
fog a lap szerkesztősége
kiadni, mely
az egész év jelentős iparművészeti termelését fogja
képben és szövegben bemutatni. A laptól függetlenül, külön megállapítandó
előfizetési
összegért
minden tagtársunk,
olvasónk,
sőt kívülállók
is
hozzájuthatnak
ehhez az évkönyvhöz,
mely ősszel
fog megjelenni és magában fogja foglalni a legjobb magyar lakberendezések,
kerámiai és textilmunkák, kisplasztikái, színházi, temető, a grafikai
és könyvművészeti
újdonságok reprodukcióit s egy
hihetőleg munkás esztendő java termelését. Magától érthető, hogy a szépen kiállítandó,
gazdag
albumszerű kötetnek előfizetési árát ma még megszabnunk
nem lehet, de módja és alkalma
lesz
mindenkinek, aki az iparművészet iránt
érdeklődik,
hogy ezt a könyvet, mely csak korlátolt
példányszámban jelenik meg, megszerezze.
Az előfizetési
felhívást a Társulat minden tagjának meg fogjuk
küldeni.
Jubiláris huszonötödik
esztendejét
fokozottabb
munkával, a tengernyi nehézség elhárításával s régi
színvonalának
újraélesztésével
akarja
megünnepelni a Magyar Iparművészet.
Az a tervünk, hogy
ezt az évkönyvet a magyar kultúrmunka
egyik
hirdetője gyanánt francia, angol és német szöveg-

gel ellátva, egyidejűleg a külföld számára is hozzáférhetővé tesszük és ama friss és történelmi, meg
népi szellemből táplálkozó művészetre, mely dekoratív fantáziánkat
belengi, mindenkit
figyelmessé
teszünk, akinek odakünn művészethez
köze van.
Nemcsak
barátainkat,
de a magyar ügynek, a
magyar diadalmas kultúrának minden igaz hívőjét
is kérjük tehát, hogy ebben a
cselekedetünkben
segítségünkre
legyen s a majdan
megjelenendő
Évkönyv anyagi támogatásával
céljaink s eszményeink elérésében mellénk
szegődjön.
T ECHNER JENŐ DR. : A MŰEMLÉKVÉDELEM
L i MAGYARORSZÁGON ÉS JÖVÖ FELADATAI
címmel Németh József technikai könyvkiadóvállalata
időszerű tárggyal foglalkozó füzetet adott ki (ára 30K),
melynek bevallott célja, hogy szolgálatot tegyen az
integritás eszméjének régi kultúránk emlékei védelmével és ismertetésével. A hazai műemlékek védelmének érdekében eddig történt intézkedések és mozgalmak alapos ismertetése után a jövő feladatairól
szólva, az e feladat szolgálatéban álló hivatalos szerveknek megfelelő eszközökkel való ellátásán kívül egy
Műemlék- és Otthonvédelmi Szövetség országos
megszervezését tartja szükségesnek a szerző, hogy
a műemlékekről való gondoskodás oly területekre
is legyen kiterjeszthető, ahova a hivatalos körök
karja el nem ér. Ennek a szövetségnek hathatós
propagandisztikus munkát kellene folytatni és ezért
népszerűen megírt olcsó kiadványok terjesztésével
a történelmi és kulturális emlékek iránt való kegyeletet ébreszteni és fejleszteni. Emellett szükséges
egy illusztrált folyóirat kiadása és el kell végezni
a műemlékek megkezdett hivatalos lajstromozását
és pedig nem csupán az ingatlan, hanem az ingó
műemlékekre is. Emellett tervszerűen folytatni
kellene műemlékeink grafikus felvételeit és rekonstruktiv rajzok sorozatát, úgyszintén a műemlékeket
ábrázoló képes levelezőlapok készítését és terjesztését. Ezek mind oly jogos és szerény kívánságok,
hogy minden művelt magyar ember szívesen csatlakozik a Lechner dr. által oly lelkesen elénk tárt
munkaprogrammhoz. Kívánatos lenne, hogy mindazoknak, kik ma a magyar művészi kultúra ügyeit
intézik, megadassák a mód arra, hogy a művelt
külföldnek kultúrmunkánkról való tájékoztatása
szempontjából is oly fontos propaganda mennél
szélesb területen sikeresen meginduljon és erélyesen
folytatódjék.
ÍZLÉSFEJLÖDÉS ÉS STÍLUSKORSZAKOK. írta:
A Nádai Pál. Budapest, Dante könyvkiadó 8° 152 1.
Művészeti íróink közül sokoldalúság, a kifejezés
könnyedsége s az előadás bája tekintetében kevesen
vetekednek Nádai Pállal. Amivel eddig megjelent
könyveiben műveltebb közönségünket meghódította,
nagy tudása, jó ízlése és szellemessége mostani
könyvének olvasásánál is mindvégig lebilincseli
érdeklődésünket. Ebben a munkájában voltaképpen
az iparművészet filozófiáját írta meg, a művészet
egymást követő korszakai vázolásának mélytávlatú
keretében. Tisztén elméleti fejtegetéseket azonban
csak a kötet bevezető tanulmánya foglal magában,
amely a művészet, az anyag és a szellem egymáshoz való viszonyáról szól. Ebben a lendületes
menetű tanulmányban szerzőnk Riegl-lel minden
művészi tevékenység rugóját az abszolút művészi
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akarásban keresi, mely többé-kevésbé tudatosan
az emberek lelkében minden kultúrfokon él. A stílus
is a félmúlt materialista felfogással szemben szerinte
nem az anyag, a forma és a művészi alkotás céljának az összetevője, de valamely elvont művészi
akarás kifejező formája, mely akarás szuverén
mivoltának tudatában távolról sem respektálja a holt
anyagot annyira, amint ezt esztétáink még tegnap
is hirdették. Amire például az abszolút művészi
építészet, görög templomépítés is példa, amelynek
márványelemei és formái voltaképpen faarchitekturát
utánoznak.Természetes ilyformán, hogy Nádai az iparművészet méltatását nem anyagok szerint csoportosítva végzi s nem is a művészet nagy alkotásaitól
elszigetelten. A különböző korok stílusát is egységesen,
mint művészi akarásuk jellegzetes formáját vetíti
elénk s oly sokoldalúan megvilágítva, hogy kis könyvéből a művészet és fejlődésének rugói iránt érdeklők
több okulást meríthetnek, mint némely elskatulyázó
rendszeren alapuló, kötetekre terjedő szakmunkákból. Korszakok szerint a különböző népek művészetéből és iparművészetéből Nádai csak azt emeli
ki, amiben az illető kor lelke és művészi akarása
leginkább domborodik ki. Ezáltal sok ballaszttól
szabadul meg, ami az ilyfajta művészetelméleti
munkák olvasását fárasztóvá teszi. Mégis, fejlődésének lelki, történelmi és társadalmi rúgóit föltárva,
rendkívül világos és határozott képet tér elénk a
különböző stíluskorszakokról, az ízlésnek ezek körén
belül s ezeken keresztül folytatódó fejlődéséről,
kezdve az európai művészettel sok tekintetben ellentétes keleti művészeten és a görög-római művészeten a mult század biedermejeres ízléséig. A szép
kiállítású könyvet néhány szövegkép és 15 képmelléklet teszi szemléltetőbbé. Szövegének formás
kezdőbetűit és záródíszeit Gara Arnold rajzolta.
Elegáns kötését Kozma Lajos tervezte. Nádai könyve
a Dante Könyvkiadó Műveltség-sorozatában jelent
meg. Ára 120 korona.

A grafika barátjai részére pedig nagyon könnyen
elérhető, már csak olcsósága miatt is. A sorozatból 1 — 100-ig számozott példány jelenik meg és
egy 25 drb.-ból álló album 2500 koronába kerül.
Megrendelhető magánál a művésznél, V. kerület,
Visegrádi-utca 9. V. 2.
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ÉGI HEGEDÜKÉSZÍTŐ MESTEREK. (Juracsek
R
Béla : A magyar hangszerépítő művészet.) Egy
csinosan kiállított, ügyesen megírt kis könyvben
áldoz régi hegedűkészítő mestereink emlékének
Juracsek Béla. Tele van hittel és lelkesedéssel a
magyar kéz alkotóereje irányában. Sok érdekes és
jelentős kultúrhistóriai adatra bukkanunk e könyvben. A legnagyobb magyar mesternek, a tót asztalosinasból lett Nemesványi Sámuelnek, aki a tizennyolcadikszázadban felülmulta az olasz Stradivariust
és Guarneriust, különös kegyelettel áldoz. S hogy
e hangszerépítő művészetben mily babonás hit a
régi jó hegedűkhöz fűzött legenda, amely csak az
üzérek, csalók és régiséghamisítók jövedelmét szaporítja, arra például felhozza a legnagyobb mai
magyar hegedűkészítő-mesternek, Tóth Jánosnak új
hegedűit, amelyek zengésben, színerőben s technikai
tökéletességben versenyre kelhetnek a külföld legjobb régi hangszereivel. Egy nagyon fontos, elhanyagolt és felkarolásra méltó régi magyar iparágra
tereli rá hangos szóval a figyelmet Juracsek könyve.
MAGYAR ASSZONY DIVATLAPJA címmel a
A
MANSZ megbízásából Zadubánszky
Irén évenkint négyszer megjelenő új lapot szerkeszt, mely a

nemesebb ízlést akarja belevinni a nők ruházkodásába és otthoni tevékenységébe. Az első szám
igen tetszetős és van benne női öltözeteket és kézimunkákat ábrázoló sok rajz és eredeti nagyságú részletrajz, valamint több érdekes cikk, amelyekből hasznos útbaigazítás meríthető. Ezért melegen ajánljuk az
új lapot hölgyolvasóink figyelmébe. A folyóiratot a
Magyar Asszonyok Nemzeti Szövetsége adja ki
ANTE-INFERNÓ RÉZKARCOKBAN. A november (Budapest, Vlil., Mária-utca 7.). Előfizetési díj egy
hó 6-án a Nemzeti Múzeumban megnyílt Dante- évre 150 korona.
kiállítás iránt mutaikozó érdeklődés élénken igazolja,
hogy a magyar nemzeti lélek a Dante géniuszétól NJEGYEDSZÁZADOS F O L Y Ó I R A T . A legjobb
semmivel sem áll távolabb, mint azoké a nemzeteké, 1 ' német művészeti folyóirat, a „Deutsche Kunst
amelyek körében már régibb és kifejlettebb Dante- und Dekoration" az elmúlt év október-novemberi
kultusszal találkozunk. Ugyanez lehetett a véleménye kettős füzetét huszonötéves jubileuma megünnepléMarkó Lajos festőművésznek is, amikor hozzálátott sének szenteli. Gazdag, magvas tanulmányok száaz Infernó 25 jelenetének megkarcolásához. Szívesen molnak be összefoglalóan e huszonötéves mult
üdvözöljük vállalkozását, mert önálló műlapokon művészi eredményeiről. Egy tanulmányt szentel
Dante-illusztrációnk még nincs. Előszót, melyben a Osborn Miksa a képzőművészet elmúlt negyedszázamű értékét, a művész munkáját és a műnek dénak, mely az impresszionizmus megérésétől az
jelentőségét a magyar Dante-kultuszban méltatja, expresszionizmus csődjéig terjed. A két nagy német
az erre legilletékesebb emberünk: Berzeviczy Albert tervezőművésznek,Schultze Naumburgnak
és Bruno
írt a kiadáshoz. Dante nagy művének fantáziájáról Paulnak újabb munkásságát egy-egy gazdagon illuszBerzeviczy előszava méltán mondja, hogy csak az trált essay mutatja be. A frankfurti Stádel-féle képtár
Apokalipszis szertelen fantáziájához fogható. A pokol újjászervezése alkalmat nyújt a német és francia
örvényeinek, a pokolbeli gyötrelmek irtózatos vál- modern mesterek egész sorának remek szemléltetozatosságának oly megrázó képeit sorakoztatja föl tésére, míg a müncheni szecesszióról szóló beszáDante műve, hogy nem csoda, ha a festőművész moló a legújabb fejlődést tünteti fel a festészetben.
fantáziáját ellenállhatatlan erővel izgatja próbára s Pompás, színes képek nyújtanak bepillantást a
alkotásra. Viszont a festő, mikor egy-egy jelenetnek, volkstedti porcellángyár munkásságába, míg Velter
a pokolbeli borzalmaknak mintegy testet ad, a Lili kissé dekadens ízű, de nagyon finom hímzéDante-olvasó képzeletét lendíti munkára s elme, seiben s vitrin-babáiban egy új iparművészeti tehetgondolat és érzéki percepció egyesült erővel fokoz- séggel ismerkedünk meg. Maga a szerkesztő, Koch
zák a hatást, mely a könyvből s Markó Lajos Sándor egy szerény hangú, de magvas tanulmányrajzaiból árad felénk s elborít bennünket. Finom s ban összegezi azt a hatást, melyet lapja egy negyedtapintatos kéz munkája az a huszonöt rézkarc, század alatt kiváltott. Folyóirata főérdemét abban
stílszerű, titokzatos és változatos. A sorozatot a a népművelő munkában látja, melyet a művészet
nagyközönség is megtekintheti a Dante-kiállításon. szeretete s a kvalitás a munka értékelése körül
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végzett. „A szellemi javak a nemzetek legértékesebb
javai" — mondja a beszámolóban. „A mai német
népre vonatkoztatva, ez különösen igaz. Egy nemzetnek csak akkor és annyiban van igazi jelleme,
egyénisége, értéke és önbecsülése, ha az egész
emberiség értékteremtő munkásságában részt tud
venni." Nemesveretű szavak, melyek e kiváló szerkesztő egész magasvonalú munkásságának irányát
megvilágítják.
HPESSENOW A HÁZÉPÍTÉSRŐL. (H.
Tessenow:
1 Hausbau und dergleichen. Bruns Cassirer Verlag.)
A helleraui művésztelepnek és sok német kislakásos
háztelepnek kitűnő tervezője ebben a könyvében a
házépítés legegyszerűbb igazságait tárgyalja. Azt
lehetne mondani, hogy szerkezettani és statikai alapelveket foglal benne össze, de úgy, hogy e szavak
hallatára nem szabad az építő-tankönyvek szokásos
mértani, területszámítási és szerkezetmegoldási leckéire gondolni. Hanem egy régi. tapasztalt mesterember bölcs gondolatait közli benne a legegyszerűbb szerkezetekről : egy székről, asztalról, lugasról
s vezeti el egészen a házak komplexumáig. Ezenközben egész sajátos építészeti s iparművészeti
világnézetét megszólaltatja. Ennek a lényege : a régi
kisvárosi s mesterember-erkölcsök fölébe helyezése
a mai nagyvárosi és gyári berendezkedésnek. A
mult század első évtizedeinek szellemi, erkölcsi és
művészi atmoszférájában él Tessenow. Mint bécsi
professzor az osztrák és német empire házainak,
polgári bútorainak szemléletében, nyugodt tektonikus
felépítésében találta meg a követendő mintaképeket.
S ennek a weimari egyszerűségű és tisztaságú alkotószellemnek egész filozófiáját fejlesztette ki munkásságában. Építészeti hitvallása tehát összeölelkezik tágabb világnézetével, mely a régi puritán
kézműves-korszak nyugodt kontemplációjával, férfias
tudásával, egyszerű logikájával szeretné felépíteni
a világot. Ügy épít, mint egy tiszta józanságú gyermek, akit nem tévesztettek meg művészi jelszavak
és csak a maga naiv, de természetes szerkezet- és
formaérzése vezeti kezét. Minél zavarosabb, kúszáltabb a mai kor stílus-képe, annál üdítőbb olvasmány ennek a sok, szép ábrával tarkított katekizmusnak a lapozása.

K Der Kampf um den Stil im Kunstgewerbe und
ÜZDELEM

A

STÍLUSÉRT,

(W.

C. BEHRENDT: T

in der Architektur Deutsche Verlags-Anstalt.) Tulajdonképpen csak a tizenkilencedik század mozgalmas
stílushullámait szemlélteti ez a könyv. A Göthe és
Schinkel szellemében kigyúlt klasszicizmustól egészen a világháború idejéig vezeti az építés és az
iparművészet szellemi mozgalmait s annak, aki
mindezt előbbi munkákból nem ismeri, jó és okos
összefoglalást nyújt. Bőséges bepillantást ad az
angol ruszkinista mozgalomba, kifejti a belgák, a
német Jugendstílus törekvéseit, a bécsiek történelmi
sóvárgását és igen részletesen tárgyalja az építészetnek fejlődését a mult századeleji akadémizmustói a nagyvárosi világkereskedelmi és szociális
életformák házépítő feladatáig. Ezenközben erős
gazdasági és társadalomlélektani átfogóképességről
ad bizonyságot a szerző. S alig van az iparművészetnek s a magán- meg középítkezésnek olyan ága,
melynek rövidrefogott tizenkilencedik századi története meg ne volna könyvében. Egyetlen hibája
talán a német ilyenfajta munkák ama szokásos
korlátoltsága, mellyel alig látnak túl a saját hazájuk
határain s még legfeljebb az angolok és a skandinávok esztétikai mozgalmairól vesznek tudomást.
De mór az oroszokról, franciákról, hollandokról,
magyarokról jóformán említést sem tesz és inkább
csak szempontjaiban és elrendezésében ad újat,
anyagában jóformán egyetlen lépéssel sem haladja
túl tizenöt-húsz évvel előbb jelentkezett elődeit.

AZ 1NNEN-DEK0RATI0N, (Kiadja A.. Koch, Darmstadt.) a német lakásművészet e legelőkelőbb
folyóiratának ezidei első füzetét lapozva, az irigység érzése fogott el bennünket. Mert a legjobb
nyomdatechnikai e s z k ö z ö k k e l készült gyönyörű
képeket és rajzokat magában foglaló vaskos kettős
számon nyomát sem látjuk a háborús nyomorúságnak, nem úgy mint nálunk, amikor most a Magyar
Iparművészet XXV. évfordulójának jubiláris számét
is még mindig képek nélkül kell kiadnunk. Sőt,
mintha még a béke boldog idejében megjelent évfolyamokat előkelő tartalom és képbőség dolgában
meghaladná a mostani XXIII. évfolyam beköszöntő
száma. Erősen lüktető művészi és ipari munkáról
tanúskodnak a sokféle berendezéseket ábrázoló
AZ ALKOTÓ ASSZONY FOLYÓIRATA. Ezt az érdekes illusztrációk és cikkek. A lakásművészettel
alcímet viseli homlokán egy darmstadti képes foglalkozók és iránta érdeklődők sok szépet és
havi folyóirat, mely, mint a legjobb német művé- tanulságosat találnak a kitűnő folyóiratban.
szeti lapok, Koch Sándort vallja kiadójának. A
„Stickerei und Spitzen-Rundschau" az a folyóirat,
EUTSCHE BILDER a címe egy most megindult,
mely huszonkettedik évfolyamába lépve is éppen
szám és időhöz nem kötött füzetes vállalatnak,
olyan frissen, üdén szolgálja a legszebb női technika, a kézimunka ügyét, mintha ma jelenne meg melyet a müncheni Carl Gerber kiadóvállalat ad ki
elsőízben. Figyelme mindenre kiterjed, ami a női és első füzetével oly általános elismerést vívott ki
kézimunka körébe tartozik: csipkéről, hímzésről, magának, mint amilyent alig ért még el német
kanapé-párnákról, függönyökről, bútor-huzatokról, kiadvány. Az elismerés egyaránt szól a jól megpamuthímzésről, gyermekruháról, egyszóval min- válogatott magas színvonalú képanyagnak és a
denről is, cseveg és képeket közöl. Egy nagyon páratlanul tökéletes reprodukáló művészetnek. Sem
tehetséges prágai művésznőnek, Theiner-Kopetzky a francia, sem az angol újabb művészi kiadványokMariannának egész sor munkáját mutatja be ez a ban nem láttunk olyan remek antotípiákat, mint a
szám : finom volantos tüllterítőket, gobelin-hímzé- Deutsche Bilder-ek lapjain. A szoborműveket, építéseket, tüllhímzéseket üvegszekrény polcára, boudoir- szeti és természeti fölvételeket, valamint képeket
párnákat taffota-selyemből nagy színes virágokkal ábrázoló reprodukciók az eredetinek minden részs egy olyan talentum munkáival ismerkedünk itt letét és árnyalatbeli finomságait csodálatos hűséggel
meg, aki a kelmék és anyagok kifejezőereje fölött adják vissza, hogy még a legkényesebb műbarát is
csodálatos biztonsággal uralkodik. Finom csopor- csorbítatlan élvezettel lapozhatja végig az igen
tosítás, igen ízléses tálalása a gazdag anyagnak, díszesen és választékos ízléssel egybeállított füzetet.
Kochnak ezt a folyóiratét éppúgy jellemzi, mint a Sajtó alatt vannak a következő sorozatok : A német
ipar. A német tájkép. Német fürdők. Német képtöbbieket.
tárak stb.
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R. A. L. MAYER: ALT SPANIEN. München
Delphin-Verlag. Ára 150 márka. A spanyol
művészetet a déleurópai, jelesül az olasz művészettől
a mór befolyásnak erősen megcsendülő akcentusa
különbözteti meg. Ez a mohamedán hatás az építészetre épúgy, mint a szobrászatra és az iparművészet sokféle ágára nyomta rá bélyegét s helyenkint tündéri gazdagságával és a képzelő erő szertelen
csapongásával bilincseli le a nézőt. A most megjelent 300-nál több gyönyörű képet magában foglalható mű Spanyolország műkincseinek javát mutatja
be, részben olyanokat, amelyek eddig teljesen ismeretlenek voltak és csak most, e könyv képein kerülnek első ízben a műbarátok elé. A mű szerzője több
éven át utazta be Spanyolország minden zugát, felkereste az elrejtett kastélyokat, a vidéki templomokat,
tanulmányozta a nyilvános és magángyűjteményeket
s ezzel teljes áttekintést kapott a spanyol művészet
minden ágáról. Egy csodálatosan pazardíszű, letűnt
világot tár elénk; magas művészi kultúrától és a
művészet rajongó szeretetétől áthatott korok alkotásai
sorakoznak elénk, páratlanul gazdag formakincsüket
kínálják az alkotó művésznek, élvezetes és tanulságos órákat a műbarátnak, gyűjtőnek és történésznek egyaránt. Szívesen ajánljuk a képek ügyes csoportosítása miatt könnyen áttekinthető művet mindenkinek, aki szereti a szépet és lelkesedni tud a múltnak
remekműveiért. A maradandó becsű, művészi ízléssel
készült könyv dísze lesz még a legkényesebb igényű
műbarát könyvespolcának is. Megjegyezzük még,
hogy ugyanennek a kiadócégnek kiadásában megjelent a most ismertetett műhöz hasonló két díszmű :
Alt Holland és Alt Dánemark címmel.

AZ IPARMŰVÉSZETI TÁRSULAT
KÖRÉBŐL
r'TJABB ADOMÁNYOK az 0 . M. Iparművészeti
Társulat céljaira. Lapunk legutóbbi számában
közöltük a mult év szept. haváig befolyt adományok
kimutatását. Most kiegészítjük a gyűjtésről szóló
beszámolónkat az 1921. év végén beérkezett újabb
adományok felsorolásával. Ezek a következők :
Miss Adeline Mills (Merán) 1000 lira . . 32.000 K
Dr. Haugsethné Lamács Lujza (Krisztiánia) 10.000 „
Tóth Geiza (Piliscsaba)
2.000 „
Nagy Antal
1.000 „
kászoni Tóth Kálmán
1.000 „
Ujváry Mihály
1.000 „
Egy kecskeméti tag újabb gyűjtése . . •
600 „
Hosszú István
500 „
Gróf Széchenyi Emil
500 „
Gerenday Béla
250 „
Dr. Légrády Ottó
200 „
Hetées Alfréd
100 „
Tömöri Artúr
100 „
Conrád Ernő
10 „
Összesen : 49.260 K
Az eddigi gyűjtés főösszege 223.865 K. A Társulat
vezetősége ez úton is hálás köszönetét fejezi ki a
nemes adakozóknak,

i

IPARMŰVÉSZETI T E R V E Z É S E K ÉS MUNKÁK
KÖZVETÍTÉSE. Az 0 . M. Iparművészeti Társulat
igazgatósága készséggel és teljesen önzetlenül ajánlja
fel szolgálatait és közbenjárását mindenkinek, akinek
szüksége van az iparművészet bármely ágába tartozó tervezetre, továbbá grafikai munkára, plasztikus mintára és szívesen ad tanácsot, útbaigazítást
iparművészeti munkák vásárlásának és megrendelésének kérdéseiben. A Társulat szakosztályaiban
egyesült kiváió magyar tervezőművészek és műiparosok névsora is bármikor rendelkezésére áll az
érdeklődőknek.
1

AZ ORSZ. MAGYAR IPARMŰVÉSZETI TÁRSULAT
^
VÁLASZTMÁNYA 1921. évi október hó 15-én
tartott ülésén Györgyi Kálmán igazgató részletes
jelentést terjesztett elő a Társulat munkásságáról.
A jelentés beszámol a műtárgyak vagyonváltsága
ügyében tartott egyesületközi értekezlet lefolyásáról
és eredményéről, az új magyar vámtarifa iparművészeti vonatkozású tételeinek megállapítása ügyében
a vámpolitikai központban lefolyt tanácskozásról,
amelynek során az idevágó javaslatok kidolgozására
a Társulatot kérték fel, A hősök emlékét megörökítő
akció felelevenítése és újjászervezése érdekében a
Társulat szobrászati szakosztálya indított akciót,
amelynek eredményeképpen a H. E. M. 0 . B. újjáalakulása megkezdődött. A bizottság új szervezeti
szabályzatot dolgozott ki, amely minden érdekeltség
képviseletének megfelelő helyet és befolyást kíván
biztosítani. A választmány behatóan foglalkozott a
Társulat gazdasági helyzetének kérdésével, amely
szükségessé teszi, hogy a vezetőség az állandó jövedelmek fokozásáról gondoskodjék. Ezért a választmány hosszas vita után elhatározta, hogy a tagdíjak
felemelésére javaslatot terjeszt egy még ez évben
összehívandó rendkívüli közgyűlés elé. Egyéb, a
jövedelmek gyarapítását célzó javaslatokat is tettek
a választmány egyes tagjai, így divat-revű, művészeti
matinék, nagy iparvállalatoktól évi szubvenció kieszközlését és a Társulat lapjának hasznosítását
javasolták. Ezeket a javaslatokat a választmány
további tárgyalás végett az igazgatóság elé utalta. —
A választmány következő ülését 1921. évi november
hó 21-én tartotta. Ezen örömmel vették tudomásul,
hogy a kereskedelemügyi miniszter a Társulatnak
1902-ben adott 100.000 K forgótőkét a Társulat korlátlan tulajdonába bocsátotta és a visszafizetés kötelezettsége alól felmentette. A Szinnyei-Merse Pál-társaság megkeresésére a Társulat csatlakozott ahhoz
a mozgalomhoz, amelyet a magyar művészvilág a
Fadrusz János pozsonyi Mária Terézia-szobrának a
csehek által történt barbár elpusztítása miatt indított
és az elnökség aláírta a kultúrvilághoz intézett tiltakozó iratot. Egyúttal elhatározta a választmány, hogy
a Társulat a maga nevében is tiltakozó iratot küld
a külföld iparművészeti egyesületeihez. A tagdíjemelés ügyében a választmány elhatározta, hogy az
eddig érvényes tagdíjak százszázalékos felemelését
javasolja a közgyűlésnek azzal a korlátozással, hogy
az ezen a réven befolyó bevételtöbbletet kizárólag
a Magyar Iparművészet kiadásával járó költségek
fedezésére lehet fordítani. Schober Józsefnek azt a
javaslatát, hogy a Társulat a jövő évben a Magyar
Iparművészet rendes füzetein kívül egy gazdagon
illusztrált, külön füzetet adjon ki 400—500 korona
külön előfizetési díjért, a választmány tárgyalás

j

és javaslattétel végett az igazgatóság elé utalta.—
Rendkívüli közgyűlést tartott az Orsz. Magyar Iparművészeti Társulat 1921. évi december hó 11-én,
melynek egyedüli tárgya a választmány javaslata
volt a tagsági díjak felemelésére. A javaslatot a
hozzá fűzött megokolás felolvasása után behatóan
megvitatták és dr. Szüry János, Gróh István és dr.
Zakariás János felszólalásai után a közgyűlés egyhangúlag elfogadta a választmány javaslatának azt
a részét, amely a pártoló tagsági díjak legkisebb
összegét 2000 K-ról 4000 K-ra. az alapítványok legkisebb összegét 1000 K-ról 2000 K-ra, az évi rendes
tagsági díjat pedig 50 K-ról 100 K-ra emeli fel. Az
ebből származó jövedelemtöbblet felhasználáséra
nézve pedig dr. Szüry János módosító javaslatát
fogadta el, mely szerint ezt a többletjövedelmet a
szükségleteknek jogi és erkölcsi szempontok szerint
megállapítandó sorrendjében leendő fedezésére kell
felhasználni.
ÜZLETI GRAFIKA ÉRDEKÉBEN. AzO.M.
AHAZAI
Iparművészeti Társulat grafikai szakosztályának
javaslatára a Társulat elnöksége az alább olvasható
felhívást intézte hazai gyárosainkhoz és kereskedőinkhez és őszintén örülnénk, ha a nagyon is időszerű
és megokolt kérelemnek foganatja volna. Az Iparművészeti Társulat körlevele így szól: Felhívás a
magyar iparosokhoz és kereskedőkhöz. A nagy
nyugati világvárosok üzleti életének egyik nélkülözhetetlen jelensége: a művészi ízlés érvényesülése
nemcsak a boltok, irodák, műhelyek berendezésénél,
hanem az üzleti élet egyéb vonatkozásainál is, mint
pl. levélpapirosok és borítékok, cégkártyák, árjelzőlapok, árjegyzékek, csomagolások, kirakatok, cégtáblák stb. készítésénél, legfőképpen pedig a reklámnál. Nálunk ezen a téren a háború előtti évek
fellendülése után visszaesés állott be és ma már
üzleti életünkben elég ritkán találkozunk a komoly
művészi grafika alkotásaival. Ezen az állapoton
óhajt változtatni az Országos Magyar Iparművészeti
Társulat, amikor a magyar gyárosok és kereskedők
körében mozgalmat indít a művészi üzleti grafika
felkarolása érdekében. Nagyon sok tehetséges, ötletes
rajzolóművészünk van, akiknek tehetsége munkaalkalom híján parlagon hever. Jól felszerelt, képzett
munkaerővel rendelkező nyomdáink vannak, amelyek
a legkényesebb igényeket is ki tudják elégíteni.
Az üzleti grafika fellendüléséhez nem kell egyéb,
mint megbízások iparosoktól és kereskedőktől, amiknek közvetítésére Társulatunk szívesen és önzetlenül
vállakozik. Hisszük, hogy iparosaink és kereskedőink
megértik és átérzik ennek a mozgalomnak jelentőségét, amely kettős célt szolgál: egyfelől üzleti
életünk nívóját akarja emelni a finom ízlés és
rábeszélő ötletesség szuggesztív erejével, másfelől
a magyar művészeti kultúra egyik jelentős ágának,
a művészi grafikának érdemes munkásai számára
óhajtja az élet feltételeit és a fejlődés lehetőségét
biztosítani. Utalással arra, hogy mozgalmunkat a
magyar gyáripar és kereskedelem érdekképviseletei
is helyeslik és támogatják, kérjük, méltóztassék az
előadottakat megfontolni és az üzleti grafika körébe
vágó szükségleteinek kielégítésénél Társulatunk közbenjárását teljes bizalommal igénybe venni. Legcélszerűbb, ha ilyen ügyben közvetlenül Társulatunk
irodájához méltóztatik fordulni, akár írásban akár
szóval (Telefon : József 6—78, d. e. Vs9—- 1 óra közt).
Budapest. 1921. október havában. Az Országos Magyar
Iparművészeti Társulat nevében : Alpár Igr.ác elnök,
Györgyi Kálmán igazgató.

K R Ó N I K A
A /JISS ADELINA MILLS. Egy finom,
nemesszíva
hölgy neve ez, aki Kaliforniából jött Európába
s több ízben beutazván
ennek országait,
immár
hosszú idő óta Merán tiszta, napfényes
levegőjében
él. Távolra húzódva az idegenek hangos
zsibongásaitól, a magányos és csendes emberek
társaságát keresi és titkon, senkitől észre nem véve,
gyakorolja az emberszeretet erényeit, szinte láthatatlan kézzel emelve fel a csüggedt
embereket.
Miss Adelina Mills ebben a körben hallja meg
ennek a szomorú, megtépett nemzetnek
tragédiáját
s benne a kultúrának küzdelmes vergődését. Valaki
elmondja
neki, hogy egykor fényes,
világszerte
ünnepelt iparművészetünk
árva hajója mint hányódik, küzködve
az elmerüléssel.
Fájdalmas
hang
panaszolja el neki e lap mostoha sorsát,
anyagi
leromlásában
hű tükrét egy nagy kultúra egész
sülyedésének. És a csendes, előkelő idegen nő, aki
annyi kis és nagy tragédiát élt már át szívében,
most sem szól, csak cselekszik. Másnap már útnak
indítja adományát,
egy ezerlirás csekket, amely
az Iparművészeti
Társulat felsegítésére irányul s
megkoronázza
azoknak
a serény, jóságos
kisembereknek adakozását, akik legnehezebb
anyagi
válságunkban
segítségünkre
voltak.
Harminckétezer korona lett a nemesszívű
adományból,
mire
ideért s a szürke nyugtázó sorokból, melyekkel a
befizetést elismerjük, hódoló elismei ése az ő szellemi
előkelőségének. Es egyszersmind
egy meleg kézszorítás valakinek, akinek őszülő feje úgy jelenik
meg Miss Adelina Mills mögött, mint a legjobb
barátunk silhuetteje. A meráni magyar, aki önkéntes számkivetettségében
is a meg nem szűnő érdeklődés, az aggódás és vágyakozás
ezer szálával
kapcsolódik
hozzánk,
művészetünkhöz,
egykori
baráthoz és egykori ellenséghez,
halk és nemes
gesztussal húzódik vissza ez adakozó mögül. Idők.
emberek, cselekvések és szenvedélyek
fölé emelkedve figyeli ezt az eltiprott, megalázott
országot
és nem könnyes szavakat,
szemrehányó
sorokat
vet ide, hanem néma cselekedeteket
Miss Adelina
Mills jószívén át.
r \ R . HAUGSETHNÉ LAMÁCS LUJZA újabb adományai. Nem először foglalkozunk e lapok hasábjain ezzel a páratlan energiájú, nemeslelkű magyar
asszonnyal. Néhány évvel a világháború előtt hoszszabb időt töltött Svédországban, ahol tökéletesen
megtanulta a svéd, majd a norvég nyelvet s e nyelvismereteit nyomban arra használta fel, hogy több
előadásban ismertette a magyar kultúrát és Magyarország természeti szépségeit. Alighogy eldördült a
nagy háború első ágyúlövése, hölgybizotlságot szervezett, mely már 1914. augusztus hó első napjaiban
elfoglalta az iparművészeti múzeum nagy csarnokát,
ahol fehérneműt gyűjtöttek és varrtak a harctérről
hazakerült sebesültek és a sok rögtönzött hadikórház
számára. Majd az erdélyi menekültek szorultak ruházatra és egyéb segélyekre és ismét Haugsethné

bizottsága intézte ezt a nehéz segitőakciót is. Törhetetlen munkabírásának és lelkesítő példájának
köszönhető, hogy e nagy körültekintést igénylő, nemes
munka éveken át fennakadás nélkül iolyt és a vezetése alatt álló, lelkes és hangyaszorgalmú hölgybizottság kitűzött feladatait teljes sikerrel elvégezhette. A háború végén Haugsethné, férjét követve,
véglegesen Norvégia lővárosába. Krisztiániába költözött, de hazájáért azért nem szűnt meg cselekedni.
Ő szervezte a norvég segítő-akciót az ínségbe jutott
magyar gyermekek támogatására, mely eddig is már

BELVEDE

meghaladó összeg folyt be a tárgyak eladásából. Haugsethné az eladási jutalékot, 20.000 koronát a magyar
iskolanővérek útján ismét a magyar gyermekeknek
juttatta. A belépődíjakból elért bevétel tiszta jövedelmét, 10.000 koronát az 0 . M. Iparművészeti társulatnak küldte, hogy ezzel is támogassa a nehéz
helyzetbe került Társulatot értékes és jelenleg* anynyira küzdelmes munkájában. A Társulat a kapott
összeget Haugsethné nemes szándékának megfelelően, támogatásra szoruló családos iparművészek
foglalkoztatására fogja fordítani. Haugsethné közbenjárására egy krisztiániai előkelő
női divatszalon vállalkozott arra,
hogy magyar háziipari munkákból állandó mintakollekciót raktáron tartson és hogy a magyar
kézimunkákat a divatos ruhákon
alkalmazza.
C G Y HALOTT MŰVÉSZ ÉS A
^ CENZORAI. Egy belvárosi
k i á l l í t á s i s z a l o n nemrégiben
műkiállítást rendezett Kőrösfői
Kriesch Aladárnak, a két éve
elhúnyt- kiváló festőnek képeiből. A kiállítás megnyitását, egy
a művész rajza után készült
p l a k á t t a l hirdette, amely két
párkát, két meztelen nőalakot
ábrázolt, a legtisztességesebb felfogásban, a grafikus-művészet
egyszerű, nemes vonalnyelvén.
Soha semmi sem állott távolabb
a freskófestés és a benső lelkiáhítat e nagy apostolától, a tolsztoji gondolatok magyar tolmácsától, Krieschtől, mint a meztelenségnek k u l t u s z a , amely
feltűnéssel, vagy érzéki ingerekkel akar tiszta művészetet palástolni. A fővárosi hirdetővállalat
azonban egyszerre cenzori virtust
érzett bizseregni magában és a
plakát kiragasztását megtagadta.
Hogy az, ami a hirdetővállalatban bizsergett csakugyan egy
esztétikai gerjedelem volt-e, vagy
kurzus-politikai erkölcsösködés,
nem tudjuk, de nem is érdekel.
Ám a művészet és művészetközlés szabadsága nevében szót
kell emelni az ilyen egyéni akciók ellen, hogy egy plakátragasztást illő díjazásért végző üzleti vállalat, vagy
egyébfajta sóhivatal beleszólhasson abba, hogy
melyik művészet erkölcsös és melyik nem az. Mi e
helyen már bélyegeztünk meg plakátot azért, mert
ízléstelen, visszataszító — tehát erkölcstelen — volt
és bármely esztétikai fórum véleményével hajlandók
vagyunk egy-egy reprodukció művészi értékéről
vagy — ami ezzel egy — erkölcsösségéről vitatkozni.

KŐROSFÖI .
KRIESCH ALADÁR
E M L E K KIÁLLÍTÁSA
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B U D A P E S T 1921-OKT-NOV.
több milliónyi segélyadományokat juttatott a szegény
magyar gyermekek részére és módot adott egy
nagyobb gyermekcsoportnak balatoni nyaraltatására.
A nyáron Haugsethné meglátogatta pártfogoltjait,
majd visszatérve új hazájába, folytatta propagatív
munkáját Magyarországért. December 27-én gondosan előkészített előadást tartott Krisztiániában,
amelyen a magyar iparművészetet, háziipart és a
népművészetet ismertette. Ez alkalommal rögtönzött
kiállítást rendezett az előadása körébe tartozó magyar
munkákból, melven néhány óra alatt 200.000 koronát
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de hogy egy liszt- és csiriz-hivatalnoki areopag állapítsa meg azt, amit tudós esztétikusok is csak félve
vitatnának, a művészet erkölcsi oldalát, azt olyan
hatalmi túltengésnek kell bélyegezni, amellyel
szemben a legnagyobb tiltakozás és a legerélyesebb
szembeszállás szükséges.
ŐRÖSFŐI KRIESCH ALADÁR művészi hagyatéK
kának egy részéből a Belvedere műkereskedelmi
r.-t. Váci-utcai helyiségében kiállítást rendezett, mely
október hó 16-án nyilt meg. Sajnos, a művészeti
szalon szűk keretei miatt csak néhány apróbb képet
és 5—6 szoborművet fogadhatott be s ezért a kiállítás csak nagyon csonka képet ad Kőrösfői Kriesch
Aladár nagyszabású művészi tevékenységéről. Csupán
a városligeti műcsarnokot tartjuk alkalmasnak arra,
hogy benne a par excellence freskófestő Kőrösfői
Kriesch Aladár munkásságához méltó emlékkiállítás
rendeztessék. Nem is kételkedünk abban, hogy ez az
emlékkiállítás amelynek megrendezésére, a Képzőművészeti Társulat szívesen vállalkozik, rövidesen
meglesz és teljes áttekintést enged majd a nagy
mester kiválóbb alkotásaiból. — A Belvedere kiállítás alkalmából az ismertetések Íróinak egyike, Undi
Imre, a Nép c. napilapban megemlékezik a nagybeteg mesterrel kevéssel a halála előtt folytatott
párbeszédéről, amelynek során Kőrösfői Kriesch
Aladár a ma is igen figyelemreméltó és helytálló
következő kijelentéseket tette :
A köz művészetét kell megteremteni — mondotta.
Minden kultúrépületet művészi feladatnak kell tekinteni, legyen az könyvtár, színház, iskola vagy kórház
egyaránt és meg kell neki adni — festészet, szobrászat és iparművészet részvételével — megjelenésében azt az egyszerűbb vagy gazdagabb művészi
formát, amellyel a népre hatni, azt művelni és nevelni
tudjuk és akarjuk. Foglalkozni kell a nép otthonával, — s itt a súlypont az ország előrelátható szegénysége folytán a legegyszerűbb iparművészet felé fog
billenni — egyszerű, de nemestípusú bútorokkal,
művészi grafikával és reprodukciókkal, képek helyett
a falakon. Tehát a polgári staffeleifestészet
helyett
nagyobb tere lesz a dekoratív festészetnek és különösen az iparművészetnek.
De mindig, mint legfontosabb feladat megmarad a köz monumentális
művészetének ápolása.
így volt ez a görög világban is ; ami szépet, jót
a kor művészei alkottak, a köznek, a népnek adták
át és ez emelte oly magas színvonalra kultúrájukat.
Egy országnak a múltját megtagadnia nem szabad,
mert ha megtagadja, hogy köze volt apáihoz, meg
kell halnia. A művészet nem szakíthatja el magát
a hagyományoktól,
az ősi népművészettől,
mely
a magyar faj lelkében gyökeredzik ki. Minden igaz
kultúrának egyik alapvető tulajdonsága, törvénye,
hogy a fejlődés folytonosságát fentartani igyekszik.
Egyik generáció a másik kezébe adja munkásságának fonalét; a múlton épült fel a jelen, a gyermekek
apáik munkáját fejlesszék tovább. Egy nép kultúrképességének
fokmérője, hogy mennyire érzik át
a generációról-generációra
maradt munka folytonos-
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ságának jelentőségét. Népművészetünk, akár azanyagában szegényebb Alföldet nézzük, hol agyag, fa, sás
az eszköze a nép egyszerű gyermekének, akár a pompás Kárpátok mentén nézzük végig az országot,
kimeríthetetlen gazdagságot tár elénk és ennek szervezetét kettőzött gonddal kell ápolni.
A népművészet
mérhetetlen művészi erőt rejt
magában, mely erő mint valami termékenyítő
forrás
hatja át a modern művészet
megnyilvánulásait.
Feladatunk tehát az, hogy levonjuk a népművészet
tanulságait és őrizzük meg gazdag
formakincsét.
Budapest, mint egy sivár sziget, különállóan
fekszik az ország közepén. A fővárosok hatása az
országra rendszerint az, hogy diktál; a vidék a fővárostól várja a kulturális impulzust. Festőművészete nem magyar, internacionális és így a hatás,
amit kivált, nem egészséges. Ez érthető, hiszen hány
művészünk
van, akik itt élnek mozdulatlanul,
vidéken soha sem jártak, nem ismerik az országot.
Az olasz városok kultúráját is kétségtelenül a decentralizálás fejlesztette magasra. A mi vidéki városaink,
Kolozsvár, Kassa kultúrélete eléggé fejlett volt, de
József császár kora és még inkább negyvennyolc
után erősen lehanyatlott. Azt hiszem, hogy a vidéki
egyetemek felállítása megindítja ezt a folyamatot
és helyreállítja a városok önálló működését. Ám a
szétszórt erők együttműködését meg kell teremteni
és biztosítani, mely komoly erőt jelent és alapja a
társadalmi rend fejlettségének.
DARTÓKY JÓZSEF. A magyar iparművészeti életnek régi, finom ízlésű mentora, az Iparművészeti
Társulatnak érdemes és munkás választmányi tagja
Bartóky József. Nemes, esztétikusan megkomponált
életének, amely a magyar agrikultúra nagyratételében telt el, művészet, szociális ábrándok adják meg az
ünnepeit. Nem kell mást említenünk, mint a Virágos
Budapest körül szerzett érdemeit, hogy e vágyakozásának egyik irányát megjelöljük. Mostanában
azután Bartóky József új oldaléról lépett ismerősei
és barátai elé: mint író. Két könyve jelent meg
egyszerre a Franklin Társulat kiadásában: „őszi
esték" és „Magyar Fabulák" címmel. Mint kritikusai
és olvasói egyaránt elismerik : pompás, megragadó
magyarságú, csodálatosan zamatos írások. Mi
azonban még ennél is többet tudunk róla : Nemcsak
közgazdász, műbarát és író egy személyben, de
költő is Bartóky József. És éppen az Iparművészeti
Múzeumban rendezett gyermekkönyv-kiállításon hullott le róla a lepel. Egy kedves és tarka ötletességű
képeskönyv is került a Múzeum falára, Tóth Zoltánnénak a vidám, peckes és morcsos gyermekfiguráival s a
Tóth Zoltánné e bájos akvarelljeihez az édesapja
Bartóky József írta a szöveget. Pattogó rímekben
igazi huncutságok, elragadó kópéságok, amelyeken
— s ez a fontos — jól mulathat nemcsak a felnőtt.

hanem a gyermek is. Ezek a bökversek hangos
kacagásra indítottak nem egy gyanútlan szemlélőt
s nem egy laikus iskolásfiút. Bartóky József írói
debüje egy névtelen, de mély és kedves költői
sikerrel esik egybe, hadd tegyük le írói koszorúja
mellé sok kis iskolásdiák meleg k a c a g á s é n a k
elismerését is.
p S E R E P E K , A KÉPZŐMŰVÉSZETI TÁRSULAT
^ KIÁLLÍTÁSAIN. A műcsarnok büszke termei
újabban két ízben adtak helyet az iparművészet
körébe tartozó kisebb igényű alkotásoknak. Szeptember havában, a MOVE művészcsoportjának
kollektív kiállításán, három vitrina Borszéky Frigyes
artisztikus kőedényeit foglalta magában, amelyekről a
Tavaszi Vásárról írt cikkünkben már bővebben megemlékeztünk. A most megnyílt téli kiállításon pedig
egy egész termet töltöttek meg a hódmezővásárhelyi
engobe-díszű cserepek. Ez a bemutatkozás őszinte
örömmel tölthette el a magyar agyagművesség igaz
barátait, mert úgy a formák, mint a technika és
díszítés szempontjából kiváló, a legszigorúbb mértékű
kritikát is kiálló hosszú sorozatát láttuk a szebbnélszebb, változatos és hatásos tálaknak, kancsóknak,
vázáknak, színes állatalakoknak stb.-nek, amelyek
a régi magyar agyagművesség legjobb darabjaira
emlékeztetnek, anélkül, hogy utánzatai volnának a
közismert erdélyi, alföldi, győri, modori stb. népies
cserepeknek. A hódmezővásárhelyi majolika- és
agyagipari műhely r.-t. mesterei: Kallós Ede, Pásztor
János, Endre Béla, Smaráb József, Medgyessy Ferenc
és Somogyi Sándor már évek óta kísérleteznek és
szívós kitartással fejlesztik az immár számottevő
iparteleppé nőtt hódmezővásárhelyi fazekasműhelyüket. Őszintén gratulálunk a műcsarnoki bemutatással
elért szép sikerükhöz és nem is kételkedünk
abban, hogyha készítményeik megtartják a most elért
színvonalat és árakat, nemcsak a hazai közönség
körében, hanem kelendők lesznek a külföld piacain is.
L J E L Y R E I G A Z Í T Á S . Lapunk legutóbbi számáA A ban a Keleti Vásár Iparművészete című cikkünkben (37. oldal) felsorolt iparművészek között szereplő
Major és Bordács-féle ötvöscég utóbbi tagjának neve
nem Bordács, hanem Bátori-Boschan
Imre.
A FÉNYŰZÉSI ADÓ igazságtalan rendelkezései
ellen már egy könyvtárra való megokolt cikkeket sorakoztattak fel anélkül, hogy elérhették volna a
törvény enyhítését. Pedig alig van adó, amely alól
annyian kibújnának, mint éppen az ú. n. fényűzést
sújtó adó és ennek az oka annak nyilvánvaló
igazságtalansága. A formai szempontból nemes és
gondosan elkészített használati tárgyakat a törvény
10%-kal adóztatja meg, holott a silány, szokványos
munkák adója alig számba jövő. A megterheltetésnek ez a különbsége okozza, hogy oly sokan fittyet
hánynak az adó rendelkezéseinek. Egy másik ok,
amely a készítőket az adókijátszásra csábítja az,
hogy a pontos ellenőrzés úgyszólván lehetetlen s ezért
nagy haszon ígérkezik a kevésbé lelkiismeretes
adóalanynak a becsületes bevallóval szemben.
Az adó elől bujkálok 10%-kal olcsóbban adhatják
áruikat, mint a rendelkezéseket szigorúan követő
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gyáros, aki nagyobb személyzete miatt is kénytelen a
bevallások pontos teljesítésére. Az olcsóbban kínált
árú természetesen legyűri a becsületes versenyt és a
vevőnek nem fájdul meg a feje, mert hiszen nem
ő a felelős a fényűzési adó lerovásáért. És a
hatóságok jó részben tehetetlenek az ilyen tisztességtelen eljárásokkal szemben. Ha horogra is kerül
nagy ritkán egyik-másik, való igaz, hogy a legveszedelmesebb kibúvókat nem csípheti el, mert
tudvalevően ezek nem könyvelik el huncutságaikat.
Mindezen visszásságok megszüntetésére csak egy
mód v a n : a fényűzési adónak jelen formájában
való megszüntetése és a fényűzésnek a gyökerénél
való megragadása, azaz megadóztatása azoknak a
jólétben dúskáló gazdagoknak, kik nagy vagyonuk
és jövedelmük folytán fényűzéssel élnek. A mostani
eljárás drága, körülményes, igazságtalan és ami a
fő : akadályozza a termelést. E helyen megemlítjük,
hogy igen figyelemreméltó sorokat írt a fényűzési
adóról a hírneves darmstadti kiadó,'Alexander Koch
a Deutsche Kunst und Dekoration c. folyóiraténak
25 éves jubileuma alkalmával megjelent ünnepi
számába. A művészet — úgymond — még ma is
nagy nehézségekkel küzd ; és pedig nem csupán a
jelenkor általános ínségével, hanem a hivatalos
körök bizonyos lagymatagságával és túlzott takarékosságéval. Nézetem szerint pedig a hatóságoknak
épp most nem volna szabad fukarkodniok a művészet
istápolására szükséges anyagiakkal. Hogy pedig a
fényűzési
adó nem a művészet fejlesztésének
eszköze, hanem ennek merő ellentéte, azt már sokfelé és elég nyomatékosan bebizonyították. Szívvellélekkel csatlakozom ezekhez a tiltakozásokhoz.
Tessék meggondolni, hogy a művészet ősidők óta
szoros kapcsolatban volt a fényűzéssel, az udvarok,
az egyház, a városok és a gazdagok pompaszeretetével. E kapcsokat nem szabad durva kézzel megbolygatni, mert végzetesen megsérülhet a művészet
életere. A műbarát, aki művészi alkotásokat
vesz
vagy rendel, nemzetének fontos szellemi értéktermelését mozdítja elő. És ennek az értéktermelésnek
— amennyiben a művészet és az iparművészet
szóba jön — a jövőben az eddiginél nagyobb
mértékben a kvalitás fokozására kell törekednie,
mert csakis kvalitásos termeléssel állhatjuk meg a
sarat a világversenyben. 'Minthogy pedig a fényűzési
adó legérzékenyebben a kvalitásos munkát sújtja,
fentartását sem művészi, sem nemzetgazdasági
szempontból helyeselni nem lehet.
AZ AUKCIÓK KÉRDÉSÉHEZ. Tisztelt szerkesztő
•»»• Úr 1 Engedje meg, hogy a Magyar Iparművészet
ezidei 4—6. számú füzetében megjelent „Aukciók
alkonya" című cikkre visszatérve, az aukciók fontosságát és kultúrfejlődésének szükségességét kifejthessem. Vegyük elsősorban az eladókat, kik az
aukciók életbeléptetése előtt eladandó műkincseiket
vagy csak kereskedőnek voltak kénytelen eladni.
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vagy pedig külföldre kellett azokat kihurcolni. A
kereskedő az így olcsón megvett műtárgyat ugyancsak olcsón, csekély haszonnal továbbadta gyűjtőknek. A gyűjtő maga csak most az aukciók által
győződött meg arról, hogy mennyivel a reális ár
alatt vásárolt azelőtt műtárgyakat. Bizonyos, hogy
a régi állapotban az eredeti tulajdonos, vagyis a
magánember, mint eladó megkárosult. Az aukciók
a kényszereladók sokaságát ettől a megkárosodástól
mentették meg, amidőn lehetővé tették az eladásra
szánt tárgyaiknak szabadverseny útján való eladását,
úgy hogy ezekért a tárgyaikért megkapták a valódi
értéket, sőt sokszor annak nem remélt többszörösét
is. Ha pedig tekintetbe vesszük, hogy az eladók
legnagyobb része, sajnos, jó, régi magyar családok
és magasabbrangú tisztviselőkből került ki, akik
rendszerint csak végső kényszerűségből váltak meg
drága családi emlékeiktől, úgy joggal mondhatjuk,
hogy az aukciók a megszorult társadalom érdekei
körül nemes hivatást töltöttek be.
Az aukciók során megesett, hogy az eladó, kinek
családjában két egyforma műtárgy volt, az örökség
felosztásakor az egyik tárgyért, amelyet magánúton
adott el, kapott 500 koronát, míg a másik, ugyanannak a tárgynak aukcióra került párjáért 8000
koronát kapott. Egy úrinőnek 4 drb miniatűrje volt
(családi arcképek), ezeket sok helyen ajánlotta
megvételre 100.000 koronáért, de csak 60.000 koronát
ajánlott fel neki a legtöbbet igérő. Ezek a miniatűrök,
az Ernst-múzeum egyik aukcióján 218.000 koronáért
keltek el és pedig megvette őket ugyanaz, aki
magánúton csak 60.000 koronát kínált értök. Ez
egyik hatása az aukcióknak.
De rá akarok mutatni az aukciók hasznos voltára
a vevők szempontjából is. A vevők közt vegyük
elsősorban a múzeumokat, amelyek az aukciók
által nagybecsű anyaggal gyarapodtak és pedig
jórészben az aukciókon résztvevő műbarátok, műgyűjtők, bel- és külföldi műkereskedők részben
ajándékai és részben a köztük rendezett gyűjtései
révén. Erről tények tanúskodnak. Továbbá a műgyűjtő a jó anyagot minden áron megakarja magának szerezni és ezért nem sajnál érte akármilyen
összeget is, de csak az aukción, ahol szabadverseny
van. Igaz az, hogy a műgyűjtés is egy faja a szenvedélynek, de még mindig szebb és nemesebb
szenvedély a többi szenvedélyeknél, mint amilyen
az idegpusztító kártyázást, amelynél nagy összegeket
veszíthet.
Az aukciók vevői közt elsősorban komoly és
munkával túlterhelt személyek szerepelnek. Ezek
most szenvedéllyel műtárgyakat gyűjtenek, holott
előbb kártyáztak, idegeiket rongálták és haszontalanul pazarolták el energiájukat. Ma az energiát
a műgyűjtésre használják el, amely élvezetet és
egyben szórakozást is nyújt. Ma sok előkelő társaságban csak a gyűjteményekről beszélnek és az az
előkelő úr és csak arról érdemes beszélni, akinek
gyűjteménye szép és érdekes. Ma nem az imponál
és nem azt irigylik, aki gazdag, hanem azt, kinek
szép gyűjteménye van. Nemes versengés keletkezett
tehát a gyűjtők között és ez elsősorban az aukciók
érdeme, melyek az emberekben a műtárgyak iránti
érdeklődést és szeretetet nagyban kifejlesztették.
A cikkíró felemlíti, hogy aukción kívül a törött
korsók és fafüles meisseni csészék nem fognak
vevőre akadni. Megnyugtatom a t. cikkírót arról,
hogy a törött műtárgyak jól vannak javítva és ha
a tárgy más alkatrészei elég műbecsűek, úgy az
ilyen tárgyak még restaurálás után is érdekesek és

értékesek, bizony az egész világon vásárolják
azokat, noha tudják, hogy javítva vannak. Az ilyen
műtárgyak nemcsak a magángyűjteményekben,
hanem még a múzeumok műremekei közt is találhatók, amelyeket pedig aligha aukció útján szereztek
be. Tagadhatatlan, hogy az aukciók a jó konjunktúra
idejében magasabb árakat eredményeztek, különösen
a jó és ritka műtárgyaknál, mint mostanában, dehát
ez más téren is így volt a nagy pénzbőség idején
és egyáltalában nem jelenti azt, hogy a jövőben
nem így lesz.
Tudjuk, hogy a műtárgyak gyűjtését már a X.
században a rómaiak kezdték és későbben a franciák, angolok és németek is gyűjtögettek művészi
holmikat. A XVIII. század végén kezdték az
osztrákok a műgyűjtést, míg a XIX. század második
felében mint a kultúrai fejlődésnek természetes
folyamata, nálunk is megkezdődött a gyűjtés. Hogy
tehát aránylag ilyen rövid idő alatt sikerült gyűjtőket
nevelni és értékes gyűjteményeket hazánkban is
meghonosítani, ehhez bizony az aukciók rendezése
sokban hozzájárult.
Végül figyelemreméltó az is, hogy a régiségek
aukciói nagy jövedelmet hoznak az államnak, s
növelik a főváros idegenforgalmát.
Kérem a tisztelt szerkesztő úrat, hogy jelen
soraimat b. lapjában közölni szíveskedjék, amiért
előre is köszönetet mondok. Budapest, 1921. aug.
Teljes tisztelettel Steiner Lajos.
Közreadjuk az Ernst-múzeum derék aukciórendezőjének a sorait, de változatlanul fenntartjuk azt a
vélekedésünket, hogy az aukciók alkonya a gazdasági
válsággal együtt egész Európa és Amerika horizontján
megjelent és minél súlyosabbak e válságok, annál
kevésbé van remény a tartós tisztulásra. Ami
pedig azokat a bizonyos fafülű csészéket és egyéb
rokkant műtárgyakat illeti, ezekre még vissza fogunk
térni más alkalommal, amikor a régiségkereskedelem
titkairól lesz szó.
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AZ ÚJ ANGOL IPARMŰVÉSZETRŐL. A háborús
évek nehéz válsága után az angolok iparművészete újra kezd magához térni. A nép, mely
egykor, nemis oly rég az egész világ ízlésbeli megújhodásának hatásos előkészítője volt, most igen
mérsékelt sikerekkel s alig leplezhető szegénységgel
lesi el a németektől a siker titkait. Többízben
megemlékeztünk annak idején az angol kormány
nagy erőfeszítéseiről, melyekkel állami támogatással
igyekezett az angol nagyipart olyasféle szervezetben
tömöríteni, mint amilyen a német Werkbund. Nos,
hosszú munka után 1920-ban végre sikerült is egy
ily érdekközösséget megteremteni s ennek is a
kvalitásos árúk termelése a jelszava. Programmja
ennek is kiterjeszkedik mindenre s az angol Institute
of Industrial Arts épúgy rendez kiállításokat, ad el
árúkat, műtárgyakat, exportál és őrködik a művészi
kívánalmak felett, mint a hasonló német szövetségek.
De hogy igazán előkelő szerepet tölthessen be, abban
megakadályozza az angolok takarékossága. Csodálatos, hogy a szigetország mostani, háború utáni
életében ennek milyen szerepe van. Építkezés alig
van és a Iegrozogább családi házakat is csak felületesen javítják meg, vagy alakítják át. A zsindelyes
tetőre egy-két ablak kerül, szobákat összevonnak,

